
Trefwoord 

Laatste serie doemiddagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 10 maart:   Groep 7 project Historische Verhalen (Kamp Amersfoort) 
wo 22 maart:   Groep 7 Boomfeestdag 
vr 24 maart:   Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 
ma 3 april:   20.00: Ouderraad 
wo 5 april:   Groep 4: Boerderijbezoek 
do 6 april:   Verkeersexamen groep 7 (theorie) 
do 6 april:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 
do 6 april:   20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 10 april:  Groepen 3 en 4: Project Kunst Centraal: De zee vertelt – deel 1 

(Kringloopcentrum) 
wo 12 april:   Paasviering 
do 13 april:   Studiedag » alle kinderen zijn vrijdag 
vr 14 t/m ma 17 april:  Paasweekend 
 
 

 
Volgende week beginnen we aan een nieuw thema: 

Beperkt. Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan 
zelfstandigheid en vrijheid.  
Groepen 1 t/m 4:  
Kiljon kan niet lopen (Bijbelse vertelling); Al heel lang ziek (Johannes 5, 1-
18).  
Groepen 5 en 6:  
Een naar verhaal (diverse genezingsverhalen Nieuwe Testament); Blijf niet 
liggen (Johannes 5, 1-9). 
Groepen 7 en 8:  
Uit het leven van Joas (diverse genezingsverhalen Nieuwe Testament); In het 
ziekenhuis (Johannes 5, 1-9). 

 
 

 
 

In nieuwsbrief-24 blikten we terug op de geslaagde serie doemiddagen. 
Daarbij heb ik verzuimd om u alvast te attenderen op de laatste serie die we 
zoals altijd in de maand april organiseren. 
In het data-overzicht bovenaan heeft u al gezien dat de eerste middag op 6 
april al wordt vermeld. Omdat we op 13 april een studiedag hebben, is de 
tweede middag op 20 april. Op zaterdag 22 april begint de meivakantie al, 
dus de laatste serie bestaat uit twee doemiddagen. Ouders die interesse hebben om deze keer (weer) 
mee te helpen, kunnen deze twee middagen (van 13.30 tot 14.30) alvast vrijhouden. U kunt zich al 
aanmelden bij Anneke Sonnenberg (a.sonnenberg@amalia-astro.nl) 
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40 dagentijd-actie voor Sjaki-Tari-Us 

 
 

 
 
 

Deze week zijn we begonnen met onze actie voor Sjaki-Tari-Us. In de vorige nieuwsbrief hebben we u 
daarover al geïnformeerd.  De kinderen kregen deze week een filmpje te zien waarin duidelijk werd wat 
het inhoudt. Dit is een actuele film van/met Valentijn Donk vanaf de locatie op Bali. Bovendien kregen ze 
het spaardoosje mee naar huis, zodat in deze 40 dagentijd thuis iets gespaard kan worden voor dit goede 
doel. De actie loopt door tot vlak voor pasen, dus laten we afspreken dat de kinderen op maandag 10 

april het doosje weer mee naar school nemen. 

In de vorige nieuwsbrief gaven we al de links door 
waarmee u zichzelf ook kunt laten informeren over dit 
mooie doel:   

www.sjakitarius.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=TZQL_JcQlL8. 

Op de foto zien we de kleuters kijken naar het filmpje met 
Valentijn. 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
en alvast een heel goed weekend gewenst,  
Jacques van der Vlies		
	


